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Infostrada Kujaw i Pomorza w nowej 
perspektywie finansowej 



Idea wspólna dla wszystkich projektów 
 
 

Konsolidacja=lepiej+taniej 
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System Silosowy 

• ogromne trudności z wymianą danych i integracją, 
• znacznie wyższe koszty inwestycji w infrastrukturę techniczną  
• wysokie koszty utrzymania, 
• trudny serwis oraz czasochłonne i pracochłonne aktualizacje, 
• wysokie ryzyko niepowodzenia wdrożenia, 
• Rozwój systemów w przyszłości jest kłopotliwy i kosztowny 
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Konsolidacja jako podstawa sprawnego systemu 
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• standaryzacja 
• kompleksowość, 
• ergonomia , 
• rozwój 

 

• oszczędności (nawet 100 
krotne) na infrastrukturze 
sprzętowej i systemowej, 

• szybszy, łatwiejszy serwis i 
utrzymanie systemów, 

•  możliwość prowadzenia 
efektywnej i racjonalnej 
polityki rozwoju 
produktów, 

• większe bezpieczeństwo 
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Sieć łączy wszystkich 160 Partnerów 
z centrum przetwarzania danych 
 
75 połączeń jest realizaowanych 
poprzez sieć transmisji danych KPSI 
 



Bezpieczne miejsce przetwarzania danych 



Konsolidacja jako podstawa sprawnego systemu  

• ogromne oszczędności (nawet 100 krotne) na infrastrukturze sprzętowej 
i systemowej, 

• szybszy, łatwiejszy serwis i utrzymanie systemów, 
•  możliwość prowadzenia efektywnej i racjonalnej polityki rozwoju 

produktów, 
• większe bezpieczeństwo, 
• Większa ergonomia i integracja usług po stronie obywatela 
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Jednostka Realizująca i utrzymująca 
projekty informatyczne 

KPSI Sp. z o.o. EXEA TARR CI 

Otoczenie zewnętrzne 

Partnerzy nowych 
projektów 

Partnerzy zrealizowanych 
projektów 

Urząd Marszałkowski 
Województwa  Kujawsko-Pomorskiego 

Współpraca w zakresie świadczenia usług informatycznych 



Projekt realizowany przez 150 partnerów 
samorządowych (województwo, powiaty, gminy, 
RDOŚ w Bydgoszczy oraz SKO w Toruniu. Modułami 
projektu są: 
 
• E-administracja – wyposażenie urzędów w 

narzędzia do realizacji elektronicznego obiegu 
dokumentów oraz budowy elektronicznych usług 
dla mieszkańców. 

 
• SIP – system informacji przestrzennej. 



„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 
Przestrzennej” 

E-Administracja: 
• EOD dla 116 jednostek: 
• RBIP Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej  
• BIP na dzień dzisiejszy utworzone zostało 176 BIP-ów Parterów Projektu i 

jednostek podległych  
• E-Urząd  
• Portal Regionalny  
• Podpis elektroniczny ponad 500 pracowników 
• System Informacji Przestrzennej 151 jednostek w tym:  
• Geoportal Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
• System Ergo: 
• 148 Jednostek Samorządu Terytorialnego  
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu  
• Województwo Kujawsko-Pomorskie  



„Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji 
Przestrzennej II Etap” 

• rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej o zasoby BDOT500 oraz GESUT, 
• rozbudowa funkcjonalności SIP o dodatkowe aplikacje rejestrowe 
• Rozwój w zakresie systemów dziedzinowych jednolitych i oferowanych w modelu SAAS 

również dla jednostek podległych 
• Elektroniczny Obieg Dokumentów dla jednostek organizacyjnych JST i innych jednostek 

które nie brały udziału w I etapie projektu,  
• Integracja pomiędzy SIP i EOD 
• Połączenie jednostek organizacyjnych JST do Regionalnego BIP i Portalu Regionalnego 

innych jednostek, które nie brały udziału w I etapie projektu .  
• Aplikacje pozwalające na załatwianie spraw, bez konieczności wizyty w urzędzie: 
• Składanie wniosków,  
• Elektroniczne opłaty, 
• Elektroniczne podatki. 
• Systemy dziedzinowe dla jednostek samorządowych i jednostek im podległych. 



Dziękuję za uwagę 


